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หลักการและเหตุผล 

  อัญมณีและเคร่ืองประดับเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีภาครัฐใหการสนับสนุนและเรงพัฒนา
ขีดความสามารถทางการแขงขัน เพื่อยกระดับประเทศไทยใหเปนศูนยกลางแหงแฟช่ันโลกใน
อนาคต อัญมณีและเคร่ืองประดับเปนอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทและความสําคัญ ตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศอยางตอเนื่อง สามารถทํารายไดเขาสูประเทศในปหนึ่ง ๆ เปนมูลคาหลายแสนลานบาท 
ในป 2549 การจําหนายอัญมณีและเคร่ืองประดับมีมูลคาท้ังส้ิน  63,800 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอย
ละ 2.2 ชะลอตัวลงจากท่ีขยายตัวรอยละ 6.2 เม่ือปกอนหนา  อันเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ี
ขยายตัวในอัตราชะลอลง จากการปรับตัวสูงข้ึนของราคาน้ํามัน สงผลใหกําลังซ้ือของผูบริโภค
ลดลง สําหรับในป  2550  คาดวา การจําหนายอัญมณีและเคร่ืองประดับภายในประเทศจะมีมูลคา
ประมาณ 66,000 ลานบาท หรือขยายตัวรอยละ 3.45  จากปท่ีผานมา (กรุงเทพธุรกิจ, 2550: 
ออนไลน)  

 ทองคํา (Gold) เปนหนึ่งในเคร่ืองประดับแทท่ีมีคาอยางยิ่ง จัดอยูในกลุมโลหะประเภท
เดียวกับเงิน แพลทินัม แพลเลเดียม โรเดียม อิริเดียม รูธินั่ม และออสเมียม โดยเปนแรธาตุตาม
ธรรมชาติซ่ึงคอนขางหายาก มีสัญลักษณทางเคมีคือ Au มาจากภาษากรีกวา Aurum มีน้ําหนัก
อะตอม 196.966 amu ความถวงจําเพาะ 19.33 g/cc จุดหลอมเหลว 1,064 และจุดเดือด 2,970 องศา
เซลเซียส เปนโลหะมีคาท่ีมีความเหนียว (Ductility) และความสามารถในการข้ึนรูป (Malleability) 
สูง คือจะยืดขยาย (Extend) เม่ือถูกตีหรือรีดในทุกทิศทางโดยไมเกิดการปริแตกสูงสุด กลาวคือ
ทองคําบริสุทธ์ิหนัก 1 ออนซสามารถดึงเปนเสนลวดยาวไดถึง 80 กิโลเมตรถาตีเปนแผนก็จะไดบาง
เกินกวา 1/300,000 นิ้ว สวนความกวางจะไดถึง 9 ตารางเมตร       มีคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีมีความ
คงทนตอการเกิดปฏิกิริยาสูง ไมเกิดออกซิไดซกับอากาศ  จึงทําใหทนตอการผุกรอนสามารถเก็บ
รักษาโดยคงรูปลักษณดั้งเดิมไวไดนาน ประกอบกับทองคํามีความสวยงามเปนเอกลักษณท่ีไม
สามารถปลอมแปลงไดงาย ๆ จึงถูกนิยมนํามาใชทําเปนเคร่ืองประดับ อีกท้ังยังเปนทรัพยสินท่ีใช
เปนทุนสํารองระหวางประเทศ โดยหนวยของน้ําหนักทองคําท่ีใชท่ัวไปคือ กรัม และออนซ สวน
ในประเทศไทยนิยมใชหนวยน้ําหนักเปนบาท โดยหนึ่งบาทมีคาเทากับ 15.2 กรัม หรือ ประมาณ 
0.5 ออนซ (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาติ, 2550: ออนไลน) 
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 ท้ังนี้การซ้ือทองคําถือเปนการออมในรูปแบบหนึ่ง ท่ีอยูกับสังคมไทยมาชานาน ดวยเหตุผล
วาเปนรูปแบบการออมที่มีความปลอดภัย อันเปนผลมาจากการท่ีราคาทองคําไมไดข้ึนอยูกับการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือการเมืองของประเทศใดประเทศหน่ึงหรือ การขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ทําใหทองคําเปนท่ีนิยมของ
นักลงทุนในยามท่ีเกิดสงครามหรือเหตุการณกอการราย สงผลใหในชวงเวลาดังกลาวราคาทองคํา
ในตลาดโลกมักจะปรับตัวสูงข้ึน รวมถึงมีการประกาศราคาซ้ือขายใหทราบอยางแนชัดในแตละวัน 
ท้ังนี้สมาคมคาทองไดมีการประกาศราคาซ้ือขายทองคํา ท้ังทองคําแทง และทองรูปพรรณในชวง
เชาของแตละวัน (ประมาณ 9.30 น.) โดยราคาที่ไดจะเปนราคาท่ีอางอิงจากราคาทองคําใน
ตลาดโลก ซ่ึงอยูในรูปดอลลารฯ/ออนซ และนํามาเเปลงใหอยูในรูปในรูปเงินบาท ตามอัตรา
แลกเปล่ียนในวันดังกลาว เพื่อใหรานคาทองในประเทศนําไปใชเปนราคามาตรฐานในการซ้ือขาย 
ณ.วันนั้น การที่มีราคากําหนดไวอยางชัดเจน จึงเปนการขจัดความเส่ียงจากความผันผวนของราคา
ทองคําในระหวางวัน  การถือครองทองคํายังเปนการรักษาความม่ังค่ังใหกับผูถือครองในระยะยาว  
ทองคํานั้นมีสภาพคลองสูงกวาแรโลหะอ่ืนๆท่ัวไป เนื่องจากท้ังทองคําแทง และทองรูปพรรณ
สามารถนําไปขายเพ่ือแลกเปล่ียนเปนเงินสดไดงายผานทางรานคาทองท่ัวไปในราคารับซ้ือซ่ึงได
กําหนดไวแลวในแตละวัน (Positioning Magazine, 2548: ออนไลน) 

อยางไรก็ตามราคาทองคําในตลาดโลกมักจะมีการผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจโลก ทําให
ตนทุนในการนําเขาทองคําจากตางประเทศมีการผันผวนตามไปดวย ประกอบกับปญหาทาง
เศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ สงผลใหพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชบริการรานคา
ทองรูปพรรณเปล่ียนแปลงไป มีการชะลอการใชจาย ทําใหรานทองรูปพรรณบางแหงตองปด
กิจการลง และบางแหงท่ียังคงเปดดําเนินการอยูตองประสบกับภาวะที่มีการแขงขันดานการตลาด
สูงรวมท้ังปญหาเร่ืองความปลอดภัย ความเส่ียงในการถูกโจรกรรมซ่ึงรานคาทองรูปพรรณแตละ
รานก็ตองหามาตรการเขามาปองกันและคุมครองไมวาจะเปนการนําวงจรปดเขามาติดตั้ง การจาง
หนวยรักษาความปลอดภัย หรือแมกระท่ังลาสุดกรมการประกันภัยมีการออกกรมธรรมประกัน
วินาศภัยรานจําหนายทองรูปพรรณ ซ่ึงเปนการคุมครองความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน มีผลทําใหตนทุน
การดําเนินการเพิ่มข้ึนตามไปดวย 

 จังหวัดสมุทรสาคร ในอําเภอเมือง มีพื้นท่ี 492 ตารางกิโลเมตร มีประชากรท้ังส้ิน 232,957 
คน  ความหนาแนนของประชากรเฉล่ียตอพื้นท่ี 473 คนตอตารางกิโลเมตร (วิกิพีเดีย สารานุกรม
เสรี, 2550: ออนไลน) มีความเจริญท้ังทางดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม มีทรัพยากรท่ี
เอ้ืออํานวยในทางเศรษฐกิจหลายประการ กลาวคือ ดานเกษตรกรรมมีพื้นท่ีเปนท่ีราบลุม จึงเหมาะ
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แกการทําการเกษตร ดานประมงจัดไดวาเปนอําเภอท่ีมีการประกอบอาชีพทําการประมง ท้ังประมง
น้ําจืด น้ําเค็ม บริเวณอาวไทย เปนแหลงประมงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ ดานการพาณิชย มีธนาคาร 
รานคาและธุรกิจจํานวนมากต้ังอยู และโดยเฉพาะดานอุตสาหกรรม เนื่องจากพ้ืนที่อําเภอเมือง
สมุทรสาคร มีอาณาเขตอยูติดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนเขตรองรับการขยายตัวจากเมืองหลวง จึงเปน
ท่ีต้ังของโรงงานกวา 700 โรงงาน สวนใหญประกอบกิจการเก่ียวกับหองเย็น ผลิตอาหารทะเลแช
แข็ง ผัก ผลไมกระปอง  เปนตน ซ่ึงสามารถทํารายไดใหจังหวัดเปนจํานวนมาก โดยมีรายได
ประชากรเฉลี่ยตอคนตอปเทากับ 369,657 สูงเปนอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดระยอง 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2545: ออนไลน)  ทําใหประชากร
ในอําเภอเมืองสมุทรสาครมีศักยภาพในการจับจายใชสอยท้ังส่ิงท่ีจําเปนและส่ิงฟุมเฟอยได ทําใหมี
รานคาเกิดข้ึนมากมายโดยเฉพาะรานคาทองรูปพรรณ ซ่ึงมีอยูถึง 35 แหงในอําเภอเมือง 
 จากลักษณะดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณในอําเภอเมือง
สมุทรสาคร เพื่อเปนแนวทางในการปรับกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจรานคาทองรูปพรรณใหมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคา
ทองรูปพรรณในอําเภอเมือง สมุทรสาคร 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
 1.  ทําใหทราบถึงสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคา
ทองรูปพรรณในอําเภอเมือง สมุทรสาคร 
 2.  สามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนกลยุทธการตลาดสําหรับผูประกอบการธุรกิจคา
ทองรูปพรรณในอําเภอเมือง สมุทรสาคร 
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นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 
 ปจจัยสวนประสมการตลาด หมายถึง ปจจัยสวนประสมการตลาดคาปลีกท่ีมีผลตอ
ผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันท่ีเกี่ยวของกับการ
ซ้ือ การขาย การเปล่ียน การจํานํา การซอมแซม การชุบ การขัดเงาทองรูปพรรณ ในอําเภอเมือง 
สมุทรสาคร ซ่ึงประกอบดวย 4 ปจจัยไดแก สวนประสมสินคาและบริการ สวนประสมการกระจาย
ตัวสินคา สวนประสมดานราคาสินคา และสวนประสมทางการส่ือสาร 
 ผูบริโภค หมายถึง ผูซ้ือหรือผูใชบริการรานคาทองรูปพรรณอยางใดอยางหน่ึงหรือรวมกัน
ท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือ การขาย การเปล่ียน การจํานํา การซอมแซม การชุบ การขัดเงาทองรูปพรรณ 
การส่ังทําตามแบบ ในอําเภอเมือง สมุทรสาคร 35 แหง ท่ีผูศึกษาไดทําการคัดเลือกไวแลว 
 รานคาทองรูปพรรณ หมายถึง รานคาทองรูปพรรณท่ีเปดดําเนินการอยูโดยใหบริการ
เกี่ยวกับการซ้ือ การขาย การเปล่ียน การจํานํา การซอมแซม การชุบ การขัดเงาทองรูปพรรณ และ
เปนรานท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสาคร กอนวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2550 โดยต้ังอยูในอําเภอเมือง สมุทรสาคร จํานวน 35 แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


